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Magyarország Kormánya 2016 decemberében 
az 1779/2016. (XII. 15.) sz. határozatában dön-
tött a Kárpát-medencei óvodafejlesztési prog-
ram első üteméről, amelynek köszönhetően 
17,1 milliárd forintos forráskeret áll a külhoni 
magyar területek óvodai-bölcsődei hálózatá-
nak megerősítésére, megújítására és bővíté-
sére. Az óvodafejlesztési program második 
ütemével együtt összesen 38,5 milliárdos 
programról van szó.

A Kormány egyetértve a szórvány- és tömb-
magyarság azon igényével, hogy a nemzeti 
identitásformálás alapjaként megfelelő szín-
vonalú magyar nyelvű óvodák működjenek, 
illetve új magyar nyelvű óvodák jöjjenek létre 
a Kárpát-medencében, elfogadta az óvodák, 
bölcsődék, iskola-óvoda komplexumok, kap-
csolódó köznevelési intézmények építését, fej-
lesztését, az óvodapedagógusok képzését, az 
egészségügyi, sport és rekreációs szolgáltatá-
sok fejlesztését, a védőnői szolgálat fejleszté-
sét és a virtuális óvoda létrehozását is magá-
ban foglaló Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
programot.

A trianoni diktátum óta eltelt közel száz év 
alatt ilyen nagyszabású, hosszútávú befekte-
tés a magyar jövőbe, még nem született. A cél, 
hogy a jelenlegi határon túli magyar óvodások 
száma 48 ezerről legalább 60 ezerre növeked-
jen. Ez egy hosszú távú befektetés a magyar 

jövőbe, amely a leszakadt országrészeken élő 
honfitársaink önazonosságát segít megőrizni.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
első ütemében 76 új óvoda és bölcsőde épül-
het meg (ebben a számban vannak befejezésre 
váró óvodák is, amelyek a befejezést követően 
új óvodaként fognak funkcionálni). Ezek közül 
Erdélyben és Felvidéken 11 új bölcsőde és 13 új 
óvodai és bölcsődei komplexum megépítése 
fog megvalósulni.
Az első ütemben továbbá több, mint 200 
bölcsődei és óvodai intézmény fog megújulni, 
bővülni, illetve eszközfejlesztés révén gyara-
podni.

A két fejlesztési ütemben együtt több mint 140 
új óvoda, illetve bölcsőde épül, és több mint 
400 óvoda, illetve bölcsőde újul meg 2019. 
végéig. Ennek a programnak egyik alappillérét 
képezik maguk az óvodaépületek. Ezek egy ré-
sze újonnan épül, nagyobbik hányadában felújí-
tás, bővítés történik.

Az óvodaprogram komoly figyelmet fordít 
a magyar nyelvet beszélő cigányságra is. A 
programnak köszönhetően a magyar nyelvű 
oktatási rendszerben nevelkedő romák is mi-
nőségi óvodai oktatásban részesülhetnek, nö-
velhetik a külhoni magyar iskolarendszer bázi-
sát, illetve integrációjukkal erősíthetik a helyi 
magyar közösségeket.

BEVEZETŐ
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Az Építészeti Útmutató ezen megvalósuló beruházásokhoz ké-
szül. Alapvetően az új épületeknek a szerves beillesztését kí-
vánja elősegíteni a meglévő épített környezetbe, az évszázadok 
folyamán kialakult helyi építészeti stílusok figyelembevételével. 
Útmutatónk régiókra bontva tárgyalja a Kárpát-medencét. Az 
egyes területekre lebontva ad javaslatot típustervként egy 3 
foglalkoztatós óvoda kialakítására. Ez természetesen a foglal-
koztatási egységek számával bővíthető, vagy csökkenthető. A 
tervek a magyar előírások figyelembevételével készültek. Ezeket 

alkalmanként a helyi előírásokhoz kell igazítani. Az átalakítások 
miatt kitértünk a felújítások problémájára is, különös tekintet-
tel a vályogfalakra. Megépült példákon keresztül foglalkozunk 
a belső terekkel. A segédlet tárgyalja a beltéri burkolatokat, 
különös tekintettel a természetes anyagok használatára. Ösz-
szességében egy teljes képet kívánunk nyújtani olyan óvodákról, 
amik szervesen kapcsolódnak a közös gyökereinkhez, ugyanak-
kor válaszolnak korunk kihívásaira is, és méltó körülményeket 
teremtenek az eljövendő nemzedékek sorának.
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Az építészet saját korszakának, az 
általános világfelfogásnak, az adott 
kor közösségeinek élethez való viszo-
nyának leképeződése. Ezért az építé-
szeten keresztül az adott kor emberi 
közösségének lelkiségébe, a közgon-
dolkodásba, egy-egy közösség létál-
lapotába és minőségébe tekinthetünk 
bele. 
A modern építészet elkövette azt a 
hibát, hogy elvágta magát a metafi-
zikai gyökereitől, ezáltal a természet-
től és valójában az építészet alapvető 
lényegétől is. Az említett igazodási 
rendszerek felbomlásával, a rendjét 
vesztő alkotó tevékenységgel együtt 
épületeink megjelenése kaotikussá 
vált, megjelenítve a társadalmak za-
varodottságát, bizonytalanná válását. 

Célunk, hogy néhány igazodási pont 
megmutatásával egyfajta - általunk 
követendőnek tartott - szabályrend-
szert mutassunk be a felhasználók 
számára.

CÉLKITŰZÉS
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A terület a Székelyföld és a Jelenlegi határ-
közti terület nem Alföldi részét foglalja ma-
gába, vagyis a program szempontjából a 
Brassó – Marosvásárhely - Szászrégen vonal 
és a jelenlegi országhatár közötti területet, 
levéve belőle Bácska és Bánát területét. Nyil-
ván a népi építészeti határok nem ilyen élesek, 
de a könnyebb lehatárolás miatt választottuk 
ezt a területkijelölést. Napjainkra ez a terület 
is több mikrorégióra bomlott, melynek helyi 
értékei igen változatosak, a javasolt megol-
dásokban egy korábbi egységesebb képből 
indulunk ki.

TERÜLETI LEHATÁROLÁS
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A terület a történelem során mindig is egy átmene-
ti zóna volt, fokozódó Alföldi hatásokkal. A korábbi 
egységes cserényes alaprajzot szorítja ki a szabadké-
mény terjedése, amit korai időkben értelmezhetünk, 
úgy is, hogy a cserényt kürtővel bővítik. Éppen a cse-
rényes füstfogós kialakítás miatt különösen a korai 
időkben jellemző a keskeny középső helyiség, ahol a 
hátsó homlokzat felőli oldalon helyezkedett el a füst-
fogó és alatta a kenyérsütő kemence.

A lakóház alaprajzi struktúrája háromhelyiséges. 
Első helyisége a lakószoba, melyet a hátsó részében 
cserénnyel fedett - viszonylag keskeny 2-3 födém-
gerendaköz széles - pitvar követ. A harmadik részben 
eleinte kamrát alakítanak ki, mely fokozatosan alakul 
lakótérré. Az épület középbejáratos, a pitvar elejébe 
vezet, ahonnan az oldalsó szobák is nyílnak. 

A cserény alatt egykor nyáridőben főztek, később itt 
kapott helyet a kemence is. A szobai tüzelő jellem-
zően a kandalló, melyet a takaréktűzhely szorít ki a 
20. század elején. A szobai tüzelők füstjét a falon át a 
cserény alá vezetik.

ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG
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ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG
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ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG
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A telkek jellemző beépítése a szabályos 
négyszögletes telkeken kialakult utcás 
falvak és a korábbi halmazos elrende-
zésű falumagok beépítésének kevere-
dése. A telek egyik oldalán a lakóház 
áll, vele egy oldalon, de külön épület-
tömbben az istálló, mögötte a lakóud-
var és a szérűt elválasztó területen a 
csűr. A nagyobb épületekkel szemben 
kapnak helyt a kisebb kamrák, ólak, és 
a góré.  A szabálytalan telekelrendezés 
különösen a Mezőséget jellemzi, ugyan-
akkor a hegyek közé szorult szűkebb 
völgyekben, a szűk telkeken megindul 
az épületek egybeépítése. A korábbi kü-
lönálló épületek közötti szabad helye-
ket új épületek és épületrészek töltik ki 
(pl. Torockó).
Építészetileg a mozgásteret növelheti 
a nagyobb tömegű részek kialakítására 
is alkalmas csűrépületek formakincse, 
illetve a falu kis középületei, a malmok, 
és iskolák.
A tervezés során az osztott tömegala-
kításra kell figyelni, megőrizve a hagyo-
mányos porta sziluettjét.

BEÉPÍTÉSI MÓD
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Legjellemzőbb megoldás 
a két végén kontyolt nye-
regtető, melyet a 19. szá-
zad végétől az oromfalas, 
főleg csonkakontyos meg-
oldások kezdenek kiszorí-
tani.

Kerülendők az aszimmet-
rikus tetőszerkezet-kiala-
kítások és az oromfalas 
megoldások is.

A korábbi 55-60 fokos 
tetőhajlásszöget, a fedés 
anyagainak változása és 
a jó minőségű megfelelő 
hosszú fa hiánya miatt fo-
kozatosan váltja a szoká-
sos 40-45 fokos tetőhaj-
lásszög.

Nem javasoljuk a 40 foknál 
kisebb tetőhajlásszöget az 
épületek fő tömegén.

TETŐZET
FORMA és HAJLÁSSZÖG

45 < < 60 40 < < 45
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TETŐZET
FEDÉS
Az általunk kutatható múltban 
a fafedések, valamint a gabo-
natermő vidékeken a szalma-
fedések uralkodnak, azok közül 
is a zsindelyfedés és a dránica, 
illetve a taposott szalma az el-
sődleges. A cséplőgépek terje-
désével párhuzamosan szorul 
vissza a szalma használata és 
ekkor lép helyébe a cserépfe-
dés.

Bármennyire kedvezőek a fenn-
tarthatósági tulajdonságaik, 
ezek a tetőhéjazatok ma már 
nem elégítik ki az építői igénye-
ket, mivel a szalmatető élettar-
tama max. 20-25 év. Napjaink 
UV sugárzási adatait figyelem-
be véve a zsindely fedés is átlag 
30 évente cserére szorul.

A cserép mint tűzbiztos fe-
dőanyag korán javasolt szer-
kezet lett, de igazán csak a 20. 
század elejétől válik uralkodó-
vá. A fentiek miatt kizárólag ha-

gyományos formavilágú, vagy 
ahhoz közelítő cserépfedés al-
kalmazását javasoljuk, elsősor-
ban terrakotta szín használata 
mellett. Kerülendők, és csak 
indokolt esetekben alkalmazha-
tók a természetes agyag színé-
től eltérő színváltozatok. Nem 
kívánatos a tájidegen cserép-
forma, például az un. mediter-
rán cserép használata.

Elkerülendő a különféle lemez-
fedés használata, csak bizo-
nyos esetekben fogadható el 
a hagyományos színű (bádog-
szürke, antracit, zink) korcolt 
fedés használata.

Ugyanakkor elfogadható lehet 
a megfelelő minőségű újrahasz-
nosított bontott cserép felhasz-
nálása is abban az esetben, ha 
az formailag és színezetében 
is egységes megjelenést képes 
biztosítani.
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A valódi tornácok terjedése vi-
szonylag késői jelenség, korábban 
az épület bejárati oldalán kialakí-
tott 80 cm széles eresz az uralko-
dó. A 19. század végétől alakulnak 
ki valószínűleg külső hatásra az 
ezen az oldalon végigfutó torná-
cok. Korábban a csöpögővonalon 
belül jellemző volt a töltés tapasz-
tott kialakítása. A tornácokat az 
épület tömegén belül alakítják ki.

Nem javasoljuk az épület tömegé-
hez toldott tornác építését. Szin-
tén kerülendő a tornácfedés tető-
töréssel való kialakítása is.

TETŐZET
TORNÁC
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FALSZERKEZET
A boronafalak emlékét inkább 
csak gazdasági épületeken ta-
láljuk meg, a néprajzi atlasz 
szerint uralkodó faltípus a tal-
pas vázas, illetve a cölöpvázas 
falszerkezet különböző kitöltő 
falakkal, különösen vízjárta he-
lyeken a vesszőfonást kedvel-
ték két oldali tapasztással.  A 
két háború között a földfala-
zatok kerülnek előtérbe, ezek 
közül is a vályogtégla alkalma-
zása. Mindegyik falszerkezetnél 
igaz, hogy viszonylag kis nyílá-
sokkal tördeli a homlokzatot. 
Törekedni kell a hangsúlyos 
homlokzatokon a hagyományos 
fal-nyílás arányok követésére.

FALFELÜLET
A vázas és földfalak szerves ré-
szét képezi a felület tapasztása 
majd meszelése. A meszelés 
eleinte egyértelműen fehér, de 
a kék árnyalatai is egyre diva-

tosabbak lettek, amit gyári por-
festék bekeverésével értek el. 
A meszelés miatt a falfelület 
jellemzően simított.

LÁBAZAT
Gyakori a szintviszonyok miatt 
a kőlábazat képzés, gyakran 
alápincézve egy-egy helyiséget. 
A sárba rakott kőfalakat jellem-
zően tapasztják, meszelik. A 
lábazati kialakításnál a színelté-
réses megoldások mellett, el-
fogadhatónak érezzük a tégla, 
illetve kőburkolat kialakítását 
is.

FALAZATOK
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ABLAKOK és FÖDÉM
ABLAKOK
A technikai lehetőségek miatt a 
korai épületek kisméretű, közel 
négyzetes, gyakran négysze-
mes ablakait fokozatosan növe-
lik először hatszemesre, majd 
jobb módúaknál és középülete-
ken nyolcszemesre is. 

Az ablakok aránya megváltozik, 
téglalap alakú lesz és közel 1:2 
arányúvá alakul. Az épület funk-
ciója miatt a hagyományos ab-
lakméretek és arányok nehezen 
követhetőek, azok nem teljesítik 
a mai elvárásoknak megfelelő 
bevilágítás mértékét, ezért míg 
a hangsúlyos homlokzatokon 
kérjük a fal- nyílászáró arány 
megtartását, másutt a funkció 
miatt elfogadható akár a pillér-
közök teljes üvegezése is. Külö-
nösen nem zavaró ez tornácok 
belső felületén.

Talán jellemzőbb a nyíláskerete-
zések teljes hiánya, de a kisne-
mesi építészetben megjelenik a 

klasszicista jellegű nyíláskerete-
zés. Általában az ablak alatt ki-
alakított könyöklőpárkány fölött 
egyszerű befordulóan kialakított 
architráv tagozatot helyeznek 
el. Kerülni kell a túlzó, bonyolult 
nyíláskeretezések kialakítását.

FÖDÉM
A paraszti építészetet az egy, 
vagy kétrétegű deszkafödémek 
jellemzik, de városi mintára ter-
jed ezek síkfödémmé alakítása, 
stukatúrozása. Amennyiben fa-
födémet alkalmaz a tervező, ve-
gye figyelembe a hagyományos 
méretrendet.  A mestergerenda 
20/25 cm körüli méretű, a fö-
démgerendák 15/15-18 cm kiala-
kításúak, a deszkázat minimum 
22 cm széles.
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GAZDASÁGI ÉPÜLETEK
NÉPI

A népi építészetben a nagy terek lefedésére igény a gazdaságban  
jelentkezett. Alaprajzilag két jellegzetes formája a kör (sokszög) 
és a téglalap. 
A csűr vagy pajta a magyar népi építészetben a gazdasági épüle-
tek egy sajátos, építészeti jegyei alapján nem tipologizálható, csak 
funkcionálisan körülhatárolható típusa. A csűr és a pajta hagyo-
mányosan elsősorban a paraszti gabonatermesztéshez kapcsoló-
dó munkatér, és csak másodlagosan, kiegészítő jelleggel rakodó-
helyiség.

A nagyterű téglalap alaprajzú épülettípus a pajta, vagy csűr. Ere-
detileg a csépeletlen gabona tárolására szolgált. A közepén, a paj-
ta piacán folyt a cséplés, de ide lehetett a rakott szekérrel is be-
hajtani. Ezért jellegzetes homlokzati elemük a nagyméretű kapu. 
Falazata borona-, zsilipeléses, sövény-, nád-, tégla-, vályog-, kő- 
vagy vegyes falak, amin a fa fedélszék fedése nád, zsindely vagy 
cserép volt.
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GAZDASÁGI ÉPÜLETEK
A szárazmalom jellegzetes tömegű és szerkezetű épü-
let. Alaprajza kör, illetve sokszög alakú. Leggyakoribb 
változata a járgányos malom, ahol igavonó jószág járt 
körbe, ami a malom méretét is meghatározta. Külső 
átmérője a 12-13 métert is elérte. Tartószerkezete kő, 
tégla, vagy fa pilléreken nyugvó faszerkezetű fedél-
szék, aminek héjazata nád, zsindely vagy cserép volt.
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VÁROSIAS KÖRNYEZET
ÖRÖKSÉGÜNK
A területen megjelenő - 
gyakran mezővárosi múlttal 
rendelkező - települések a 
falusi átlaghoz képest eltérő 
építészeti képet mutatnak. 
Ugyan helyenként még meg-
figyelhető a korábbi falusias 
építési mód, - különösen a 
városok peremterületein - 
de a település központja felé 
haladva fokozatosan alakul 
át. Ebben az átmeneti zó-
nában a helyi hagyományok 
még éreztetik hatásukat, de 
már megindul az utcai hom-
lokzati front bezárulása. A 
zártabb épülethomlokzato-
kat először a kapu hozzá-
építésével, majd a kapu fölé 
helyezett teljes tetőszerke-
zettel érik el. A központi te-
rületeken már általánosnak 
mondható az utcavonalas 
beépítési mód. A földszintes 
épületeket felváltják a két-
szintes, jellemzően 1 emele-

tes lakóházak, melynek alsó 
szintjén gyakran a kereske-
delmi funkció kap helyet, és 
csak a felső szintje lakás. A 
telek kapuja keskenyebb tel-
kek esetén az egyik oldalon, 
míg szélesebb telkeknél kö-
zépen helyezkedik el. 

Az épületek homlokzati ki-
alakítását a 19-20. század 
fordulóján a gazdasági fel-
lendülést követő eklektikus 
(a monarchia területén kö-
zel hasonló) építészeti tago-
zatok és részletkialakítások 
jellemzik. Jellemző falazati 
anyag a tégla. A párkányo-
kat húzottan alakítják ki. A 
tetőszerkezet kötőgeren-
dás, két állószékes, általá-
ban a födémtől független 
beépítéssel. Az épületek 
jellemző fedésanyaga a cse-
rép, korábban a zsindely.
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VÁROSIAS KÖRNYEZET
BEÉPÍTÉSI MÓD

Városias környezetben, különösen a 20. 
század második felében kialakult terü-
leteken, a népi formavilág és tömeg-
formálás kerülendő. Ugyanakkor a népi 
építészetre jellemző egyszerű tömeg-
formálás és a természetes anyagok 
használata elvárás.
Elkerülendő az eklektikus stílus  átvétele, 

a korábbi építészeti korszakok építésze-
tének utánzása.

Az épület tömegét és homlokzatait visz-
szafogottan kell kialakítani, kerülve a 
feleslegesen osztott tömeget, homlok-
zatokat és az erőteljes, telített színhasz-
nálatot.

A letisztult formavilág és a természe-
tes anyagok használata, a hagyományos 
motívumok és arányrendszerek vissza-
fogott alkalmazása javasolt, a mai kor 
igényeihez igazodva.
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VÁROSIAS KÖRNYEZET
BEÉPÍTÉSI MÓD

TELEPÍTÉS

MAGASSÁG HÉZAGOS ZÁRTSORÚ

Tervezési feladatként elsősor-
ban a foghíjtelek beépítése jö-
het szóba. Ebben az esetben 
elsődleges szabályként az utca-
képhez való alkalmazkodást, a 
jó környezetbe illesztést hatá-
rozzuk meg. Különösen az utcai 
homlokzat alkalmazkodjon a 
városon belüli elhelyezkedés-
hez. Az utcai homlokzat ma-
gasság tekintetében ne haladja 
meg a szomszédos épületek 
szintjét. Az utcai oldalon a kapu 
elhelyezkedése alkalmazkodjon 
a területen szokásos kialakítás-
hoz. Az épület belső telkén is 
ügyeljünk arra, hogy az épület 
tömege ne legyen túl hangsú-
lyos, az utcaképben a főhom-
lokzat domináljon. 
Több telek együttes beépítése 
esetén igyekezzünk a korábbi 
telekhatárok megjelenítésére a 
homlokzaton, kerüljük a túlzott 
méretű, tagolatlan utcafront 
tervezését.
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VÁROSIAS KÖRNYEZET
TETŐFORMA és HAJLÁSSZÖG

A jellemző tetőforma a közepeléssel szerkesztett nyeregtető, 
illetve az egytraktusos oldalszárnyakon a félnyeregtető. A te-
tőhajlás¬szög 35-45 fok között változik. Tetőtér beépítése ese-
tén kerüljük az utcai oldalon hangsúlyos tetőablakok kialakítá-
sát, inkább az udvar felőli megvilágítást részesítsük előnyben.
Egyértelműen a cserépfedést részesítsük előnyben. Kerüljük a 
különböző cserépnek látszó fémfedések alkalmazását.

Napelemmel, vagy kollektorral beburkolt tető hatással van a 
településkép kialakítására. Alkalmazására nagy figyelmet kell 
fordítani.
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VÁROSIAS KÖRNYEZET
FALAK, TORNÁC, ABLAKOK
TORNÁC
A városi házak jellegzetes 
eleme a belső udvarokban 
megjelenő függőfolyo-
só, gyakran fémkorláttal, 
esetenként konzolokkal 
alátámasztva. Szélessé-
ge miatt valódi közlekedő 
funkcióval nehezen hasz-
nálható, de díszítő motí-
vumként igen.

FALFELÜLETEK
Az utcai homlokzaton egy 
hagyományos jellegű, si-
mított felületű vakolat 
alkalmazását javasoljuk, 
visszafogott pasztellszí-
nekben, ami korábban 
mészfestékkel is előállít-
ható lehetett. Belső terü-
leteken a korosztálynak 

megfelelő élénkebb színe-
zési mód is elfogadható.

ABLAKOK
Az utcai oldalon ablak-fal 
arányában alkalmaz-
kodjunk a szomszédos 
épületek ritmusához és 
arányaihoz, ugyanakkor 
a belső udvarban a funk-
ciónak jobban megfelelő 
nagyobb nyílászárók sza-
badon alkalmazhatóak. 
Az utcai homlokzat kere-
tezése, párkány kialakí-
tása idézze fel a korábbi 
kisvárosias hangulatot, de 
részletképzéseivel igye-
kezzen érzékeltetni az 
épület mai voltát.
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SZÍNHASZNÁLAT
HOMLOKZATON

A hagyományosan használt színeket szükséges prefe-
rálni. Kerülendőek az élénk színek.
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ÓVODA-ELŐÍRÁSOK
TELEPÍTÉS
Ártérbe, belvizes, egészségre 
ártalmas, szennyezett terület-
re óvodát építeni nem szabad.

Az óvoda telepíthető önállóan, 
vagy bölcsődével, általános 
iskolával, középiskolával, köz-
könyvtárral, uszodával, gyer-
mekrendelővel, konyha-étte-
remmel, a nevelést nem zavaró 
intézménnyel összekapcsolva, 
de az óvoda közterület felö-
li megközelítését és bejáratát 
el kell különíteni, továbbá nem 
szabad az óvoda és a gyermek-
rendelő között közvetlen kap-
csolatot létesíteni.

Más főrendeltetésű épületben 
létesítendő óvoda esetében a 
teljes leválasztást és a megfe-
lelő méretű kertet, játszóud-
vart biztosítani kell. Zártsorú 
városias beépítésű területen 
legfeljebb 50 fős óvoda az épü-
let tetőszintjén is elhelyezhető, 
ha bejárata független az épü-

let többi részétől, valamint a 
balesetvédelmi és tűzvédelmi 
előírásoknak megfelel. Ekkor 
játszókert a tetőteraszon is ki-
alakítható.

Városokban az óvoda tömeg-
közlekedéssel jól megközelít-
hető, de mégis csendes, kisfor-
galmú környezetben legyen. 
Amennyiben ez nem lehetsé-
ges, csak megfelelő kültéri (nö-
vénysáv, zajvédő fal, kerítés) 
és beltéri (ablakszigetelés) zaj-
védelmi megoldásokkal együtt 
létesíthető.

A telek nagysága elegendő le-
gyen (35-50 m²/fő) játszásra, 
pihenésre, sportolásra. A telek 
beépítése tegye lehetővé, hogy 
a foglalkoztató természetes 
megvilágítását biztosító hom-
lokzatfelületének a vele szem-
közti épülettömeggel alkotott 
légtéraránya legalább 1:2 le-
gyen.

M

M

L

L < 2 M

L > 2 M

L
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ÓVODA-ELŐÍRÁSOK
HELYISÉGEK

A nevelési helyiségek padlószintje 
nem kerülhet a rendezett terepszint 
alá. A helyiségek bútorozása és mé-
retezése tegye lehetővé a 3-7 éves 
gyermekek foglalkoztatását.

A különböző funkcionális egységek 
tájolását a rendeltetésnek megfe-
lelően kell meghatározni. A látást 
zavaró, és a túlzott nyári felmelege-
déssel járó erős napsugárzástól kül-
ső árnyékoló szerkezettel kell véde-
ni a huzamos tartózkodásra szolgáló 
tereket. 

Törekedni kell a közlekedőterek 
többcélú hasznosítására – aula, zsi-
bongó.

A foglalkoztató terekben a bevilágí-
tó felület és a helyiségterület aránya 
legalább 1:6, felülvilágítás esetén 
legalább 1:10 legyen. Kizárólag felül-
világítás csak aulában, tornaszobá-
ban engedhető meg.

A csoportszobák területe 3 m²/fő, 

de legalább 50 m² legyen. Lehetőleg 
tegyük megoszthatóvá a csoport-
szobákat.

A gyermeköltözők és gyermek-
mosdók összevontan, másik gyer-
mekcsoportéval közösen is kialakít-
hatók.

A tornaszoba belmagassága lega-
lább 3 m, szélessége 6 m, alapterü-
lete 60 m² legyen. Egyenletes, szórt 
fényű természetes bevilágítása le-
gyen. A falak és nyílászárók felülete 
sima és labdaálló legyen. Ha a torna-
szoba közösségi, művelődési célra is 
használható, akkor az ehhez szük-
séges berendezések (szék, dobogó) 
tárolását is meg kell oldani, a hozzá 
kapcsolódó szertárban.

Aula, többcélú nagyterem – nevelé-
si, továbbképzési, közösségi, műve-
lődési, sport- és szabadidős haszná-
latra feleljen meg. Kis településeken, 
ahol más ilyen célú létesítmény 
nincs, különösen fontos a szerepe.
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ÓVODA-ELŐÍRÁSOK
ÉPÜLETSZERKEZETEK, ANYAGHASZNÁLAT

A szerkezetekhez lehetőleg természetes 
anyagokat és bevonatokat kell használni. A 
tartószerkezeteket, válaszfalakat úgy kell 
megtervezni, hogy a későbbi átalakítás le-
hetséges legyen. A mélyen üvegezett szer-
kezeteket vagy ütésálló üvegezéssel, vagy 
a kiesést és az üvegtörést gátló szerkezet-
tel kell megvalósítani. A közösségi illem-
helyek elválasztó falai lábakon álló elemek 
legyenek, ajtóikat kívülről nyithatóvá kell 
tenni. A külső falak és és tetők nyári hőter-
helését mérsékelni kell.

PADLÓBURKOLAT PADLÓFŰTÉS ESETÉN 
CSOPORTSZOBÁKBAN

Amennyiben padlófűtés létesül a csoport-
szobákban, különös gondot kell fordítani 
a padlóburkolat kialakítására. A kő és ke-

rámiaburkolat ugyan megfelelő a vizes és 
közlekedő helyiségekben, de a csoportszo-
bákban nem célszerű alkalmazni.
Lehetséges természetes anyag a parketta, 
de a vastagsága maximum 14 mm lehet. 
A lágylombos (éger, cseresznye, nyír) és 
a fenyő alkalmazását alacsony hővezeté-
si tényezőjük miatt kerülni kell. A parafa 
különösen alacsony hővezetési tényezője 
miatt 4 mm-nél vastagabb rétegben nem 
alkalmazható. Kerülni kell azokat a par-
kettákat is, melyeknek alapanyaga magas 
zsugorodási jellemzővel rendelkezik (juhar, 
bükk). Padlófűtés esetén fontos a parketta 
nedvességtartalma. 7-8%-nál magasabb 
nedvességtartalmú parketta a padlófűtés-
re rakva szét fog válni. Az 50%-os páratar-
talom alá eső helyiségekben a parketta ki 
fog száradni, ezért itt mesterségesen pá-

rásítani kell. A hőátadás miatt a ragasztott 
parketta a jobb megoldás, az úsztatott ke-
vésbé célszerű.
Bambuszparketták közül kopásállósága 
miatt csak a fonott bambuszparketta felel 
meg. Nedvességnek, és páratartalomnak is 
jobban ellenáll. Csaphornyos kivitelben ra-
gasztható. Ára közel 14 000,- Ft/m²
A linóleum (marmoleum) nem tévesz-
tendő össze PVC-vel, ami egy szintetikus 
műanyag. A linóleum 100%-ban természe-
tes anyag. Magas kopásállóságú, higénikus, 
baktériumálló, kifejezetten alkalmas isko-
lák, óvodák, bölcsödék, tornaszobák pad-
lójának. Nedvességre érzékeny, ezért vizes 
helyiségekbe nem ajánlott. Fűtési hatásfo-
ka a kőburkolatéhoz képest kb. 90%-os. 
Ára, kb. 7000-8000,- Ft/m².
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ÓVODA-ELŐÍRÁSOK
GÉPÉSZET

FŰTÉS
A fűtőtesteket úgy kell mére-
tezni, hogy a felületi hőmér-
sékletük ne haladja meg 65 
°C-ot, különben burkolatról 
kell gondoskodni.

SZELLŐZÉS
A gyermekek által használt 
helyiségek levegőcseréjét 
természetes szellőzéssel 
kell biztosítani. Ahol mégis 
mesterséges szellőzés léte-
sül, az elszívásos rendszerű 
legyen.

BERENDEZÉSEK
Az asztalok, székek, ágyak 
méretei feleljenek meg a kü-
lönböző korosztályok mére-
teinek és és az ergonómiai 
követelményeknek.

A bútorok, berendezések (a 
rögzítettek kivételével) köny-
nyen mozgathatók legyenek, 
hogy biztosítsák a funkcioná-

lis egységek átrendezhetősé-
gét és flexibilis használatát.

A bútorokat, berendezéseket 
tükrözésmentes felületkeze-
léssel kell ellátni.
Kopásállóak legyenek, felelje-
nek meg a fokozott használat 
követelményeinek.

Biztosítsák a balesetmentes, 
fertőzésmentes használatot, 
a könnyű tisztántarthatósá-
got.

A felhasznált anyagok felületi 
megmunkálása, színe feleljen 
meg a nevelés sajátos köve-
telményeinek.

A könyvtári, az igazgatási, a 
konyhai, a többcélú nagyter-
mi és az öltözőberendezés 
feleljen meg a tervezési prog-
ramban megfogalmazott sa-
játos funkcionális követelmé-
nyeknek.
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KÖRNYEZETI KULTÚRA

Az intézmények külső-belső tereit az íz-
lésformálás érdekében lehetőség szerint 
képzőművészeti, népművészeti alkotá-
sokkal, alkalmasan megválasztott szí-
nekkel, élősarok (virágok, akvárium, ter-
rárium) telepítésével gazdagítani kell.

A műszaki-kiviteli tervben az intézmény 
(külső-belső felületei) színezésére javas-
latot kell adni.

A környezetkultúra szerves része a vi-
lágos, egyértelmű tájékoztató-rendszer 
(elemei: szín, szám, betű, jelkép), amely 
az intézményben való eligazodást lehető-
vé teszi gyermekek és felnőttek számára 
egyaránt.

A játszóudvaron gondoskodni kell a lehe-
tő legnagyobb kiterjedésű zöldfelületek 
létesítéséről és megóvásáról (gyep, fásí-
tás).

Gyümölcsfát, továbbá az apró (orr- és 
fülnyílásba helyezhető) bogyókat érlelő 
növényfajokat nem szabad telepíteni.
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KÖRNYEZETI KULTÚRA
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KÖRNYEZETI KULTÚRA
A Kárpát-medencében még ma 
is több kazettás mennyezet 
található, mint máshol Euró-
pában összesen. (Ebben a te-
kintetben hasonló a helyzet az 
ugyancsak rangján alul kezelt 
„kerek-templomokhoz”.) Szerte 
a Kárpát-medencében, részben 
vagy egészben fennmaradt ka-
zettás mennyezetek száma több 
száz, összességében megközelí-
ti az ezret is.  Egy-egy templom 
esetében átlagosan száz ka-
zettával számolhatunk. A Kár-
pát-medencén belül a festett 
kazettás mennyezetek és az ún. 

„rokonemlékek” (karzatmellvé-
dek, padelőlapok, szószékek és 
feljáróik oldallapjai) ábraanyaga 
nem egymástól elszigetelt mo-
tívumok önkényes válogatású 
és elrendezésű halmaza, hanem 
nagyon is célszerű és jól fel-
ismerhető és rekonstruálható 
rendszert alkot. Ez a rendszer 
mind alapvonalaiban, mind konk-
rét formaképleteiben igen nagy-
mértékű egyöntetűséget mutat 
az egész Kárpát-medencében, az 
egymástól tetemes távolságra 
lévő területek, templomok ese-
tében is.
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KÖRNYEZETI KULTÚRA
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FELÚJÍTÁS/ÁTÉPÍTÉS
VÁLYOGFALAK
A meglévő vályogfalakra az épületek 
átalakítása során különös gonddal kell 
figyelni, mivel bizonyos tényezők, a vá-
lyogházat erősen károsítják. A vizek által 
okozott károk a legjelentősebbek:
- A vizek okozta kár egyik oka a felcsapó-
dó víz. A csapóeső elleni védekezés egyik 
legegyszerűbb módja a széles ereszki-
nyúlás (min. 100 cm). Ez jól illeszkedik 
a parasztházak hagyományos stílusá-
hoz. Az oromfalak védelme ugyanolyan 
fontos, mint a hosszfalaké. Az egyenes 
oromzatú házaknál ezt nem lehet megol-
dani, ezért hagyományosan is magasabb 
lábazatot kapott a ház. 
- A másik ok a lehulló csapadék nem 
megfelelő elvezetése. Itt az épület körüli 
felszínt kell megfelelően elrendezni:
 - az udvar terepvonala lehetőleg   
 ne a ház fele lejtsen
 - az épületet vegye körben min.   
 80 cm széles járda
 - ha készül ereszcsatorna, annak   
 ejtőcsöve ne az épület falához ve-  
 zesse az összegyűjtött esővizet.
- Problémaként jelentkezhetnek még a ta-
lajban levő nedvesség okozta károk. A ta-
lajnedvesség, talajpára a hajszálcsöves-

ség okán mindig felfelé törekszik. Mivel a 
vályog házak maguk is földből vannak, így 
a falazatban is ugyanez játszódik le.

VÉDEKEZÉS
A régebben épült házakban falszigetelés 
sokszor, padlószigetelés meg szinte so-
sem készült. Ezért, ha átalakításnál csak 
a padlószigetelést készítjük el, a padló 
alatt összegyűlő nedvességet a falhoz 
vezetjük, és ezzel nagyobb kárt okozunk, 
mint hasznot. Az utólagos falszigetelés 
a vályogfalaknál sokkal problémásabb 
megoldás, mint a tégla- és kőfalaknál. Az 
injektálás és az elektromos eljárások nem 
nagyon alkalmazhatók a falak vegyes ál-
laga miatt. A falátvágás és a szakaszos 
felbontás hatásosabban alkalmazhatók, 
de utóbbi nagyon munkaigényes. A leg-
inkább bevált módszer a falátvágás spe-
ciális acéllemezes szigeteléssel. Érde-
mes vályogfalra szakosodott céget ezzel 
megbízni.
Amennyiben a falszigetelést nem sike-
rül utólagosan megoldani, nem javasolt 
a padlószigetelés, mivel ez a fal felvize-
sedéséhez vezet. Ekkor viszont a teljes 
padlófelületet páraáteresztően kell elké-
szíteni.
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FELÚJÍTÁS/ÁTÉPÍTÉS
VÁLYOGFALAK FELÜLETKEZELÉSE
Korábban a vályogfal felületképzésére agyagtapasztást alkal-
maztak. Ehhez megfelelő anyagot és szakembert nehéz szerezni. 
Manapság a külső, belső felületképzésre a vakolás a jó megoldás. 
Cementhabarcsos vakolatot nem szabad használni, mivel az elté-
rő nedvességdiffúzió miatt nedvesedést okoz. Vakolásra a mész-
habarcs a jó megoldás.
Ezenkívül megfelelő anyag még a vályogvakolat. A vakolt felüle-
tet csak meszelni lehet. Nem szabad semmilyen enyves, szinteti-
kus anyaggal keverni. Színezhető, de a színezék anyagát meg kell 
választani.
A vizes helyiségekben csak akkora felületet csempézzünk, amek-
korát a csapódó víztől védeni kell.

GÉPÉSZETI VEZETÉKEK
Vályogfalban ne vezessünk gépészeti vezetéket, csak eléfalazott 
padkában.

VÁLYOGFALAK HŐSZIGETELÉSE
A vályogfal homlokzati hőszigetelésénél csak páraáteresztő 
hőszigetelést lehet használni. Ilyen a kőzetgyapotos hőszigetelő 
rendszer. A polisztirol alapú hőszigetelések közül csak külön erre 
kifejlesztett perforált kialakítású anyagok felelnek meg. Alkal-
mazható még a szalmabála, vagy nád hőszigetelés.
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HAZAI PÉLDÁK
Makovecz Imre - aki el-
kötelezett híve és aktív 
résztvevője volt a ma-
gyar köznevelés, közok-
tatás és közművelődés 
fejlesztésének - szellemi 
örökségeként folytatni 
kívánjuk a Mester és kö-
zösségépítő munkatár-
sainak a 80-as években 
megindított Faluház és 
főépítészi mozgalmát, 
segítve a helyi közössé-
geket identitásuk meg-
tartásában, meglelésé-
ben. Tennénk ezt nem 
pusztán az általuk kép-
viselt építészeti és tár-
sadalmi szociális gondo-
lat építészeti tervekben 
való megjelenítésével, 
de az aktív, a közösségi 
tervezésen át a meg-
valósulást is felügyelő, 
segítő közreműködés-
sel. Tennénk ezt abban 
a meggyőződésünkben 

és tapasztalatunk okán 
- hogy egy iskola, óvo-
da, faluház létesülése 
nem pusztán épület, de 
egy közösség felépíté-
sét, megtartását is je-
lenti, mely egyben ön-
azonosságunk tükre is. 
Meggyőződésünk, hogy 
a formanyelv elemi erő-
vel, az archetípus hang-
ján beszél az emberek-
hez, így fontos, hogy 
befogadható, előremu-
tató példát mutasson 
egy közösség számára. 
Célunk, hogy a meg-
valósuló épületek ezt 
a szándékot      tükröz-
zék. Meggyőződésünk 
és tapasztalatunk, hogy 
mind a tervezés, mind 
az építés során a szemé-
lyes jelenlét - közösségi 
tervezés, gazdaszelle-
mű művezetés - egyik 
alapja a befogadható és 

sikeres közösségi beru-
házásoknak. Ugyanígy 
fontosnak tartjuk, hogy 
a megvalósuló épüle-
tek a hely nyelvén szól-
janak, ne idegen - akár 
pillanatnyilag divatos 
- hangot szólaltassanak 
meg. Vonatkozik ez az 
építészeti formanyelvre, 
a felhasznált anyagokra, 
szerkezetekre - melyet 
a helyi mesteremberek 
képesek felépíteni - de 
legfőképpen arra a min-
dent átható hangulatra, 
mely kitörölhetetlenül 
az otthonosság élmé-
nyével ajándékozza meg 
a használókat, s melyre 
a Mester az épület leg-
főbb jellemzőjeként te-
kintett.
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ÓVODÁK
VEGYESEN
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AJÁNLOTT TERV

Madártávlati kép
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HELYISÉGJEGYZÉK

Mivel a program célja, a XXI. század igényeinek megfelelő, a 
jövő nemzedékeit hosszú távon kiszolgáló intézmény hálózat 
kialakítása, ezért az óvodák megvalósítása során, a tervezé-
si folyamatban, a Magyarországon előírt óvodai elvárásokat 
szükséges figyelembe venni.

Ezek az elvárások általában a helyi szabályozásnál szigorúb-
bak, de mindenképpen indokolt figyelembevételük!

Irányadó jogszabály: 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-
használatáról

Fenti táblázatban a rendelet II. sz. mellékletében meghatáro-
zott helységlistát mutatjuk be.
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